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VE GETARAN 	 VEGETARA UNIO

Oficiala Organo

INTERNACIA

f I. V. U.)

de la

Adreso: Oscar 13iinemann, Hamburgo 24, Papenlinderstr. 32, 11, Germanujo.

Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:
2.—): S-ro Gracian() Garcia, Rioja 814, 	 Hungarujo (P.4.—): S-ro Bihari MOr, ĉe Szerderit, Telep-u.

Budapelto VII.
Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Edgaro Grots, Elizabetes ielâ 9, dz. 33,

Rig-o.
Litovujo (Lid.	 S-ro Vladas Butkus, Prezidento gatves 2,

II-ji gimnazija, Kaluto.
Nederland° (fl. 2.--): S-no Catharina J. Roskes-Dirksen,

Anemoonstraat 96, Hago.
Polujo (z1. 8.---): S-ro Chajm Kusnir, U1. Orwida 5, Wolontin

powiat Radzyminski.
Sovjetunio (R. 1.50): Moskovskoje Vegetarianskoje ObAtestvo,

Ulica Ogarjeva 12, Moskvo (poStkesto 327, Moskvo 9).
Svedujo (skr.	 S-ro Erik Brenander, Fyrunga.
Svisujo (str. 3.—): S-ro Paul Enz, Nuxowerk, Rapperswil,

(St. Gallen).
Usono (dol. 	 S-ro Karl Frikling, 604. Seventh Street,

Rockford, Illinois.
El Ia landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptataj
kaj estu tizataj prefere ol nacia inono. Ne pagu per •oltmandatoj; ĉar ili kaŭzas kurzan perdon. 	 Anoncoj pri vegetaraj

inattejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

Oficiala Organo
de la internacia

VEGETARA LIGO
ESPERANTISTA

(V.L.E )

Argentino (Pes. pap.
Buenos Aires.

Belgujo (B 	 S-no Yvonne Colijn, Ruststraat 52, Rue du
Repos, Ukkel-Uccle apud Bruselo, poStkonto 119935.

Bulgarujo (Levoj	 S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49, Sofio.

Cehoslovakujo (kĉ. 25.—): S-ro Emil Mai, Mŭhlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danujo (dkr. 3.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagadc ci. II..
Kopenhago-K.

Estonujo (Dcr. 3.—) F-no Helmi Dre.sen, postkast 6, Revalo
(Tallinn).

Francujo •(lir. 20.—): F-no Ucile Royer, 14 Rue des Cartnes,
Parizo V, poŝtkonto Parizo 25 777.

Germanujo (Rm. 3.—): La redaktanto, noŝtkonto Hamburgo
31883.

Grandbritujo 	 S-no Margaret Blaise, „Bonveno". Manor
Way, Headstone Lane, Harrow apud Londono.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en 1a jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, !a „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por la „Vege-
tarano" estas identaj.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter Ia Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter 1a Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi -kaj antaŭenpu ,S1 la internacian vegetaratt tnovadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je
la Esperanta movado la efikan nivelon de nia komuna volo.

La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, II., Ger-
manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj eldonajoj.

La Nova Jaro.
Kun novaj esperoj ni komencas novan jarkolekton,

la dekduan, de nia bulteno. La redaktanto fidas, ke la
kunlaborantoj kaj abonantoj restos fidelaj kaj fariĝos
pli multnombraj, por ke nia agado trafu sian celon.

Kion ni volas, tion ni esprimas sur la titolpaĝo de ĉiu
numero de nia organo. Ne simplan stomakan vegetar-
ismon ni intencas prediki; ni eĉ ne povus ĝin prediki:
ĉar por tiacelaj artikoloj mankas ĉio: spaco (la artikoloj
devus esti longegaj), kunlaborantoj kaj . . . abonantoj.
Abonantoj mankas pro tio, ke da redaktanto supozas, ke
tiuj, kiuj ĝis nun apogis la laboron per fideleco, deziras
ion alian, ol tian vegetarismon, kian oni trovas en kelkaj
naciaj vegetaraj revuoj aŭ movadoj.

Vegetarismo ekzemple, kiu ne celus samtempe pro-
greson laŭ socia rilato, vegetarismo, kiu ne kondamnus
eĉ pli forte ia mortigon al homoj ol -la rnortigon al
bestoj, vegetarismo, kiu ne enhavus en si mem la ideojn,
kiujn Zamenhof, iom tro sindetene -kaj modeste, esprimis
per sia Homaranismo, tia vegetarismo estas nekompren-
ebla por la anoj dc nia internacia Vegetara Ligo Esper-
antista.

Tial la batalo kontraŭ la milito, la batalo kontraŭ la
mort-puno, la batalo kontraŭ ebriigaj substancoj. kiuj for-
prenas de la homo la plej delikatajn sentojn, la batalo
kontraŭ Ia vivisekcado, estas parto de nia laborpro-
gramo. Sed ankaŭ praktikan laboron ni volas apogi, kaj

tre gravan faktoron en la disvastiĝo de niaj ideoj, ni
vidas en Ia ekzisto de bonaj vegetaraj inanĝejoj.

Generale la 'publiko de vegetaraj manĝejoj, speciale
de la plej bonaj, konsistas ĉefe el nevegetaranoj, kiuj
sentas sin altirataj de la pura aero, de la bona konduto
de la gastoj kaj de la bongusteco de la manĝajoj. Certe
nur malmultaj el ili fariĝas vegetaranoj per tiuj influoj.
La kutimoj dc la vivo, la emo ne fari escepton, la tima
por moko ktp. estas tro fortaj en ili. Tamen ili revcnas,
kaj la milmiloj da gastoj ĉiutagaj en ĉiuj vegetaraj manĝ-
ejoj de -la mondo 'kune signifas milmilojn da funtoj da
viando nekonsumitajn kaj sekve grandan nombron da
bestoj nemortigitaj.

Ni bojkotas la buĉejon, kaj la plej granda helpo por
tiu bojkoto estas la vegetaraj inanĝejoj, se ili estas bone
aratiĝitaj kaj allogas la gastojn.

Nia rnovado progresas malrapide; sed ĝi progresas.
Kiu estas vegetarano kaj konas la homojn, tiu ne miras
pri -Ia inalrapideco de la progresado. Tro multe da ideoj
ekster !a kutima rutino de la vivo devas kuniĝi, por krei
ve,getaranon-esperantiston, kaj eĉ ĉiu el ni sentos sin tute
neperfekta en la plenumo de tio, kion 1i sentas kiel devon
en sia koro. Ni devas nin fortigi reciproke per solidar-
eco. Helpu, legantoj, en tiu celado,  • kaj restu fidelaj al
nia entrepreno!
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La ebleco de alkoholriluzo en ĉiuj cirkonstancoj.

Tre ofte oni aŭdas de personoj el ĉiuj medioj, ke al
ili estas neeblc, absolute rifuzi la konsumon de alkoholo:
ĉar tia sintcno estus ofenda aŭ malfaciligus la inter-
rilatojn kun aliaj personoj ktp. Tiurilate ni legas en la
monata gazeto „Der Fackelreiter" (La -kavaliro kun la
torĉo) tion jenan:

La socialista parlamentano Sollmann mem donis la
ekzemplon de senalkohola vivkonduto. En la jubilea
broŝuro eldonita pro la 25-jara ekzisto de la Laborista
•Abstinula Ligo li diris: ..Lati mia sperto la alkoholriitizo
estas praktikebla en ĉiuj vivkoncliĉoj. Mi estis ahstinulo
kiel redaktisto, kiel komercisto, kiel parlamentano. kiel
ministro, kiel junulargvidanto kaj kiel gvidanto en la
partio, en laboristaj drinkejoj kaj en ŝtataj kasteloj, en
modestaj noktejoj kaj en plej luksaj internaciaj hoteloj,
dum festoj inunditaj de alkoholo, dum multaj parlamentaj
biervesperoj (bedaarinde kutimaj Ĉe la germana re-
gistaro! La Red.). dum solenaj festenoj 'kaj --- sen iu
ajn envio — kiel rigardanto ĉe ĉampanvin-orgioj.

Parto de mia parlamentana devo estis vizito al famaj
vinkeloj kaj zulkorati pli famaj brandfarejoj, kaj mi an-
korai' memoras la komike streĉikintajti mienojn de la
belruketaj kehnastraj aa brandmajstraj vizaĝoj antaa mi,
kiam ridetante itti nialakceptis iliajn „plej delikatajn"
donacojn. -

Kuri la sama indiferenteco nli rifuzis al miaj proletaj
amikoj ĉe multaj bier- kaj brandverejoj la kolegan au
kamaradan .kuntrinkadon. kiel al du regnestroj: prezid-
antoj Ebert kaj Hindenburg.

Ne sentis mi mankon de la alkoholo iam ajn: nek
kiam dum jaroj mi ne povis aĉeti varman tagmankon,
nek nun, kiam miaj financoj permesus al mi, kreskigi
mian ventron, se mi ne estus jam ĉiam, eĉ kiam la modo
ankoraŭ ne postulis kin. latinta la sveltan korpoformon."

Gotthold Ephraim Lessing.

(Nask. 22. 1. 1729.)

La esperantistoj posedas majstroverkon de tiu poeto.
la dramon „Natano la Sakulo", tradtikitan de Karl Minon
C...ar ĝi jam esprimas la ideon. ke intergenta kaj inter-
religia malamo estas absurda, ĉiu esperantisto devus koni
tiun verkon.

Lessing naskikis la 22-an de januaro 1729-a. En ger-
mana pacgazeto ni trovas jenajn liajn dirojn:

Super la nacio staras la homaro. Dio protektu min
kontraŭ tiu patriotismo, kiu povus igi min forgesi, ke
antaŭ ĉio mi estas burĝo de la tutmondo. —

Entute, mi ne havas ideon pri la amo al la paqujo,
kaj ĝi ŝajnas al mi esti heroa malforteco. kiun mi vollnte
malhavas. —

La Lernejo de Engendaal.

En la proksimeco de la neclerlanda urbo Soest trov-
ikas la „humana" lernejo de Engendaal, kies speciala
celo, krom la kutima instruo pri ĉio sciinda, estas doni
al la infanoj la kunsenton kun ĉiuj sentemaj kreitajoj:
Homoj kaj bestoj.

Sciante. ke la 'ĉefa afero ne estas moralpreclikado kaj
abstrakta instruo, sed bona ekzemplo, oni atentas unue
pri tio, ke,ĉitt instruisto (kiu devas kompreneble havi la

necesan scion kaj pedagogian edukon) estu „humanisto"
en la senco, ke li estas vegetarano, kontraŭrnilitulo, kon-
tratialkoholulo kaj nefumanto.

Oni ne donas apartajn lecionojn por -la protekto al
bestoj, pri vegetarismo, pri alkoholo ktp.. ne nur prÖ tio,
ke tiaj aferoj ne estu tro multe ensistemigataj, sed ankaŭ
por eviti konfliktojn kun la gepatroj de la infanoj. En la
instruo pri historio oni pli multe atentas la pacheroojn ol
la militheroojn, kaj oni sekvas pli multe la disvolvikon de
la k al t u r o, ol tiun de la regnestroj kaj ŝtatoj.

La lernejo de E. (adreso: Engendaalsehool, Molenstr.
84, Soest. Lcrnejcstro: A. van Asselt, Soesterbergsche
str. 30, Soest) estas fondita en la jaro 1913-a, de gesin-
joroj van Mierop-Mulder, la administrintoj de „Chreest-
archia" (fondaĵo, tradukite: La regno de la boneco), kiuj
tiam loĝis en Soest.

La konata vegetarano Felix Ortt estas helpanto en
tiu lernejo. kaj el lia artikolo en la Soesta revuo „De
Wegwijzer" (La Vojmontrilo) estas prenitaj la ĉi-supraj
informoj. O. B.

Voronov.

(Vidu nian bultenon X — 4.)

S-ro Voronov, skribas la Nova Zurifia Gazeto de ia
20. 12.28. kiu kaŭzis lasttetnpe tutmondan atenton al siaj
parte tre ridindaj sensacioj pri juniko, prezentas novan
surprizon al sia publiko. Sendube tamen tiu novaj° ne
multe plaĉos al tiuj, kiuj neniam ĉesas ekzisti (germana
parolturno por „malsakuloj"); ĉar Voronov pli aŭ malpli
senkaSe konfesas, ke la glandoperacioj, per kiuj li volis
forigi la maljunikon, ne estas tio, kion la publiko faris
el ili.

_Mi ne kredas", diris Voronov antaŭ nelonge„.ke iam
ajn la scienco sukcesos en siaj klopodoj, por igi la tempon
iri returnen. La penso, ke el maljunaj homoj oni povas
fari junajn. estas koncerne je la energio de iliaj korpoj
tute fantazia imago".

Voronov diras poste. ke per la glandoperacio oni
povas kontrailbatali elmontrojn de korpa laciko, sed
ne junigi la personojn. Post tri aŭ kvar jaroj la efiko de
la operacio povas ree malaperi: sed mi konas personojn,
diris Voronov, kiuj post certaj paŭzoj ĉiam denove sub-
metikas al tiuj operacioj.

Ni povas simple traduki la trafan •ldonon de la Zurifia
gazeto al tiuj diroj: _Kiel oni vidas, la konfeso de s-ro
Voronov ne estas tiom koinpleta, kiom oni povis atendi
lah la komenco. Li nur distancigas de si tiujn evidentajn
inalsakulojn, kiuj simple kaj nure deziras la revivigon de
certaj (la seksaj. — La Red.) glandoj. Al ĉiuj, kiuj kon-
tentikus per „intelekta" refreSiko, li ankoraŭ kantas sian
allogan melodion. Cti ne estus pli bone. se fine li tute
silentus?" 0.13.

Sektoj por Nutraj Apartajoj.

Sub tiu ĉi totolo la ĉiutaga, tre disvastigita gazeto
..11erliner Tag-eblatt" (N-ro 1929-12) enhavas artikolon
de Prof. D-ro Fuld, kies enhavo donas al ni instruon,
kvankam alispecan ol intencas doni la aŭtoro. La esencon
de la vegetarisrno li ne komprenas, kaj tion ni certe ne
povas riproĉi al li; ĉar ĉiu konscia vegetarano scias, de
kiom da faktoroj dependas la decido, praktiki nutro-
rekimon. kiu metas nin en kontraston kun la granda
plejmulto.
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D-ro Fuld faras jenajn subdividojn: Kalorio-krecluloj:
Krudinanĝantoj (Vegetalanoj); Vegetaranoj; Laktovege-
taranoj kaj Ovlaktovegetaranoj; Mazdaznananoj; Mal..'-
fanatikuloj; kaj li diras. ke ĉiuj citita] sektanoj havas tiun
komunan trajton, ke ĉiu tute unuflanke reliefigas unu
solan vidpunkton kaj malzorgas ĉiujn aliajn. Al 1a vege-
tarismo li faras la komplimenton, ke per si mem ĝi estas
simpatia sistemo pro tio, ke ĝi malperrnesas inortigon
pro nutrado.

La sola instruo ĉerpebla el la cetere sensignifa arti-
kolo de .la inedicinisto estas, ke ni ne troe insistu pri spe-
cialajoj; ĉar se ni koncentras nian tutan .atenton al la pri-
sanecaj kaj stomakaj demandoj, tiam oni tre ĝuste povas
al ni fari la riproĉon, ne ke ni estas fanatikuloj (ĉar fa-
natikuloj ĉiam estas preferindaj al indiferentulon, sed
ke por ni 1a stomako estas la dio, kies graveco forprenas
nian atenton de ĉiuj aliaj atentindaj kaj tre gravaj faktoj
de la vivo.

For Ia Okuivitrojn!

En la jam recenzita germanlingva libro de D-ro rned.
Luftig kun tiu ĉi titolo, la aŭtoro klarigas Ja sistemojn
kaj la laborojn de la usona okulisto D-ro med. W. H.
Bates (parolu bejts), kiu kuracas la okulojn per ekzercoj
de la okulmuskoloj, per okulripozo kaj okulekzercado.
Tiu traktado tamen devas esti farata sub. kontrolo de
ok ulkuracisto.

La aŭtoro unue klarigas, ke la portado de okulvitroj
kutiinigas la okulon al tiu helpo kaj faras ĝin ĉiam pli
malforta, tiel ke ĉiam pli fortaj vitroj estas bezonataj.
Krom tio oni ne devas forgesi, ke en multaj okazoj la
okulo, plej delikata organo de la homa korpo. estas plej
facile atakata, kiam malfortiĝo minacas la tutan homan
organismon. Tial malforteco de la okuloj tre ofte estas
la signo, ke io alia en Ja korpo ne estas en ordo, ke la
fortoj de la tuta korpo ne estas normalaj.

En tiaj okazoj ripozo, reireŝiĝo kaj rada nutrado jam
donos helpon kaj renormaligos la vidkapablon.

La Mortpuno.

La prokuroro de X. (ĉefurbo de eŭropa ŝtato) serĉas
ekzekutiston. Laŭ la oficiala anonco la kandidatoj por
tiu ofico devas havi atestojn pri: ŝtataneco, aĝo, lerneja
instruiteco kaj aliaj ecoj, kisnunaj okupoj, senriproĉa
vivo, bona „patriota" konduto dum la pasinta periodo de
sovjetadministrado (nun tiu lando troviĝas sub diktator-
eco), korpa kapablo kaj, fine, „sperto pri ekzekutadoj".

Se oni imagas, ke gepatroj kun zorgo edukis homon.
ke la ŝtato elspezis sumegojn por la publika instruado al
ĉiu infano kaj ke la rezulto de tiu tuta energio dediĉita
al la individuo estas okupiĝo en t i a metio, oni devas jam
laŭ la principo de la ekonomio de fortoj alveni al kon-
kludoj, por kiuj ni. vegetaranoj kaj kontraŭuloj de la
rnortpuno, jam havas tute aliajn konvinkajn motivgjn.

Dudekunua Universala Kongreso de Esperanto.

f3udapeŝto, Hungarujo, 2.-9. VIII. 1929.

Laŭ la kisnunaj iformoj de la Loka Kongresa Komi-
tato, la kongreso fariĝos tre vizitinda kaj kolektos
grandan aron da samideanoj el ĉiuj landoj. La aliĝo
kostas 28 pengojn aŭ 5 dolarojn. Adreso de la komitato

por leteroj kaj pagoj: 21 -a Kongreso de Esperanto, Buda-
peŝto, Hungarujo.

Budapeŝto havas bonan vegetaran manĝejon en la
centro de la urbo, proksime je Ia ĉefaj urbaj konstruajoj
kaj sendube ankaŭ proksime je la kongresejo, kies loko
ankoran ne estas fiksita. La vegetara manĝejo apartenas
al s-no I)-ro Schlin kaj troviĝas en la kvartalo IV. Mŭ-
zeurnktirirt 17 (ktirŭt ------- bulvardo).

S-ino Yelland kaj s-ro Bihari aranĝos kunsidon de
vegetaranoj dum la kongreso. kaj ni esperas doni en la
aprila numero detalojn pri tiu aranĝo. Kiu deziras fari
proponojn por tiu kunsido, skribu ztil al la redaktanto aŭ
rekte al s-ino T. Yelland, urbo GyCmgy8s, Hugai lskola
(Lernejo).

Dinn la kongreso la manĝolisto en la vegetara manĝ-
ejo havos apud la hungara Esperantan tekston, kaj la
filo de nia sekretario, lerta esperantisto, helpos per inter-
pretado al la gesarnideanoi. Eble eĉ la estrino lernos
nian lingvon; intertempe ŝi jam abonis nian hultenon.

S-ro I3ihari en okazo de bezono helpos eksterlandajn
vegetaranojn, por trovi dum la kongreso taŭgan nekaran
loĝejo'', prefere ĉe vegetaranoj. Geedzoj Yelland jam
transloĝos en julio al Budapeŝto kaj povos tie helpi en
ĉiuj aranĝoj por vegetaranoj.

Gojo.

Animo mia kantas
En vintro kaj somer'
ni kantas melodion
El nekonata sfer*.

„Ho, kion ĝi kantadas
Kaj kial petas vi
Ne povas mi ĝin diri
✓ ar ĝin ne scias mi.

J. Roskes-Dirksen
)1. 12. 1926.

Vegetaraj Mantejoj.
Vieno (Aŭstrulo): estas notindaj jenaj adresoj ordigitaj

lail urbkvartaloj:
I. „Thalysia", Oppolzergasse 4.
I. Pensiono ..Bijou", Spiegelgasse 23: de 12-15 kaj

18%-20 h., dimanĉe de 12--1-th li.
V. Speiseslile „Milffickerhof", Margaretenstrasze 129,

de 12 ĝis 15 li.
VI. S-no Anna Lielnenegger, Kiistlergasse 1.
VII. S-no Duseliek. Kirchenzasse 17.
Hamburgo (Germanujo.): Modela estas ia gastejo de

fratoj Schubarth, Alsterarkaden-Passage; fermita di-
manĉe. Gastejoj Kirsten: Gr. Blickerstrasze 26 (fermita
dimanĉe) kaj Branclsende .3-5 proks. je Cefa Stacidomo,
malfermita dimanĉe. Hennings Vegetarische Stuben.
ilrodschrangen 8, I. (fermita dimanĉe).

41.4.11.•+•••• 	

Vegetara Hotelo „Poinona" en Hago (Nederlando), Molenstr. 53,
estas modela gastejo kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano

. trapasanta Havon. Varma kaj malvarma akvo en ĉiui ĉambroj.
Modela •pureco.

	••• •
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El multaj landoj,

Francujo. La branĉo Bordeaux de la organizo „Le
Trait (Minon" aranĝis sukcesan propagandan mankon en
strato Gouvion 4. Anstataŭ la rnultobligita folio „Ri.'-
gCn&ation" la citita organizo de min publikigos presitan
revuon.

Grandbritujo. Farmisto Henry Nation en Okcidenta
Somerset, Anglujo, malpermesis la Casadon sur sia teri-
torio. „Laŭ mia opinio", 11 diris al korespondanto de la
ĉiutaga gazeto Daily Chronicle, „sanga sporto estas la
plej kruela afero, kiun (ni konas. Turmentegi sende-
fendan beston per aro da hundoj, antaŭ ol mortigi
estas vere barban' ago kaj ne akordikas kun Ia sport-
idealoj de la dudeka jarcento." Lia edzino diris, ke Si
diskutis la demandon kun sia edzo kaj venis al la kon-
kludo. ke oni fine per malpernieso de ĉasado devas inici-
ati la pritrakton de la demando. Multaj farmistoj estas
jam kontraŭ la ĉ.asado.

„Antaŭ nelonge," diris s-ro N.. _mi observis, ke hund-
an) pelis vulpon sur mian ejon. Ili ĉasis ĝin dum du horoj
kaj duono. Mi estus povinta mortpafi 1a bedaŭrinda')
beston dekfoje, dum kiam la hundoj provis mortigi ĝin".

La angla veg. societo periode disdonas premion al la
plej bonaj verkantoj de artikoloj pri la profitoj de vege-
tara dieto; sed la aŭtoroj devas esti ne pli ol `?6-jaraj.
The Vegetarian Messenger de januaro 1929-a enhavas du
tre bonajn laborojn de junulino kaj de junulo pri da temo.

Danujo. Oni malfermis atnuzejon por la elegantularo,
en kiu oni servadas nek panon. nek ĉokoladon, nek al-
koholajojn, sed nur fruktoj n. la plej simplajn kaj la
plej multkostajn. La publiko plej multe prenas la belajn
fruktojn el Sudfrancujo.

Japanujo. Laŭ informo de la germana revuo ..Le-
bensreforni" la imperiestro de Japanujo estas kontraŭulo
de alkoholo kaj tabako, kaj per sia ekzemplo li progres-
igas la scion pri la malutilo de tiuj venenoj. Leĝo mal-
permesas en Japanujo la finuadon al personoj sub dek-
ses jaroj.

Germanujo. En la Eppendorfa Malsanulcjo (ŝtata).
Flamburgo, ekzistas kurso por „diet-flegistinor, por ke
la malsanulflegistinoj sciu doni al flcgatoj la ĝustajn (ofte
vegetarajn) mankajojn. Aliaj Malsanulejoj kaj speciale
vegetaraj Sanatorioj iniciatos tiajn kursojn. se anoncikos
sufiĉe da lernantinoj. En Harnburgo jam por du jaroj
estas okupitaj ĉiuj postenoj de lernantinoj.

La kontraŭmilitaj studentoj fondis ..Gerinanan Paci-
fistan Studentan Asocion"; adreso: Fellnerstr. 10, Frank-
furt a. M. Car pro kastaj antaŭjukoj la tuta studentaro
en Germanujo estas ĝenerale malprogresema. tia fondo
havas grandan signifon. kaj ĉiuj samopiniaj student95
devus apogi la asocion.

La ligo de militrezistantoj preparis serion da parol-
adoj en multaj germanaj urboj kontraii la mortpuno.
Adreso de la ligo: Alfred Oehrnke, 13erlino N.24. Gr.
Hamburger Str. 4.

La pastro Prof. Johano Ulide el Graz, entuziasina pro-
pagandanto de la vegetarismo. kontraŭ la vivisekcado
kaj kontraŭ la milito faris en Stutgarto efikan paroladon
iniciatitan de la Vegetara Societo. Kuracisto D-ro
Pfleiderer parolis pri „Vegetarismo kaj Dernokratio" kaj
finis per la vortoj _Neniam plu militon; reen al la para-
dizo!" Kuracisto D-ro Fr. Wolf, kiu antaŭ nelonge

enciklopedian libron pri hejma kuracado lait na-

turista vidpunkto, parolis pri „Sekretoj de la Saneco".
Kuracisto 1)-ro K. lioden faris paroladon pri _Nutraĵo
kaj Juniko". La konata vegetara propagandisto Anken-
brand, reclaktanto de la kontraiivivisekca revuo „Tier
und Menseh" (Besto, kaj Homo). aldonis al la paroladoj
protestojn kontraŭ la vivisekcado kaj precipe kontraŭ Ia
liontindaj eksperimentoj de D-roj Einstein kaj Voronov
je simioj, por la junigaj operacioj. Chemnitz en Saks-
ujo havis en novembro Tolstoj-feston kun parolado de
Bulgakov. •

En Freusburg okazadas dektagaj kursoj pri vegetara
kaj dicta kuirado kaj moderna mastrumado. Informojn
donas Hedwig Eichbatter, Jugcndhurg Freusburg, Poŝto
Kirchen a. Sieg.

La bonega libro _Mit 5 PS" de la konata radikala
pacifisto Kurt Tucholsky (eldonejo Ertist Rowohlt, Ber-
lino) enhavas sur pakoj 150-155 tre impresan priskribon
de la fama buĉejo „La Villette" en Parizo. Laŭ mia scio
la aŭtoro tt e tiris el tiu abomena sperto la sole ehlan
konsekvencon: fariĝi vegetarano.

Svisujo. raporto de nia sekretario oni sentas
nun fortan movadon kaj progreson de vegetarismo, kvan-
kam ne ekzistas tutsvisa speciala societo por tiu celo.
Vegetaraj mankejoj malfermikas unu post da alia. En
Zurifio fondikis dum 1928 du vegetaraj restoracioj, unu
el ili apud la senalkohola manĝejo de la virina societo.
Ja.m post unu .monato oni disdonis en tiu nova veg. manĝ-
ejo ĉiutage ducent ĝis tricent mankojn. Paroladoj estas
sennombraj, ĉefe dum la vintro. Jam ekzistas nun veg.
hotelo-pensiono. kiu servas speciale dum vintra sezono
por sportuloj.

Hindujo. D-ro Martin Hŭrlimann raportas en Ia Nova
Zurifia Gazeto pri la maniero, laŭ kiu oni (t. e. eitropano)
vojaĝas en Hindujo. Pri hoteloj kaj mankejoj li diras
interalie: „Hoteloj ekzistas nur en iom grandaj lokoj,
kie trovikas armetae.tmentoj, administrejoj aŭ kuracejoj.
Ili estas, kun malmultaj esceptoj, malbonaj. Rilate je la
inanlado la senpretendemo de la Angloj ludas sian
apartan rolon kaj kaitzas veran malfeliĉon al la aliaj
etiropanoj. En izolita bangalo (kampardorno de eŭrop-
anoj en tropikaj landoj, angle bungalow), kie oni devas
antaŭe anonci sin telegrafe. por ne alveni en senhoma
domo, oni ricevas - -- en ĉi tio lando de la vegetaranoj!
— eble tri pladojn da viando, neniom da legomo, eble
iomete da terpomoj; la viando ne estas bona kaj estas
preparita per rutina sengustema metodo. Antaŭe oni
ĝenerale ricevas tiel-nomatan buljonon faritan el iu pul-
voro. Vane mi kelkfoje penis klarigi al mia servisto
(linda junulo), ke mi preferas bonajn hindajn legomojn al
tiu karikaturo de eŭropa mankajo; ĉiam denove oni pre-
zentis al mi sengustan malmolan ŝafoviandon. Ankaŭ
bovinan viandon oni prezentas al eŭropanoj. el; estas
preparita de mahometanoj; ĉar la Hindoj havas malSaton
kaj abomenon kontraŭ ĝi. nis porka viando malsupren-
iras efektive nur parioj kaj kristanoj. Tolerebla kaj, dum
la varmo, agrabla estas Ciuokaze .kuriajo akompanata
de multe da rizo. Sed tiu. kiu ne ŝatas kurion (angle:
curry) kaj ne havas anglan stomakon, tiu prefere restu
liejme." Tiel parolas ne-vegetarano.

Hungartijo. La 16-an de decembro la Hungara Vege-
tara Societo festis la centjaran datrevenon de Ia naskiko
de Prof. Vincento WeixIglirtner. La jubilea festo okazis
en la koncertejo de la kurachotelo je Sankta Gerhardo
(Szent GellCrt). proprajn de la komuntimo. Reprezentataj
estis ĉiuj  societo j. en kies fondiko Prof. W. siatempe kun-
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agis: la Bontemplana Ordeno, la Kontrati•lkohola Unu-
iko, Ia Bestprotekta Societo, la Kontranvivisekca Movado,
la Kremacia Societo, Kneippanoj kaj Pacifistoj, plue la
infanvartejo laŭ sistemo Frübel, entrepreno, kiu jam donis
protekton kaj flegadon al centmiloj da orfoj kaj forlasitaj
infanoj.

Ceestis pli ol ducent personoj. Kantis la horo de la
Sava Armeo, kun kies fondinto Booth WeivIglirtner
amike interrilatis. La prezidanto dc la Hungara Vegetara
Societo, Tibor de Bicsrdy, faris la festparoladon, pentr-
ante per indaj diroj la vivon de ia bonfarinto, kies me-
moro devas vivi por ĉiam. Malgraŭ sia delikata sano
W., kiu fariĝis vegetarano post malsano en sia 26-a viv-
jaro, atingis la 87-an vivjaron kaj mortis sekve de ak-
cidento.

Dum la festo D-ro Julio de Bucslinyi paroladis pri
„Kaŭzoj dc la sangodegenero, kiaj sekvoj kaj la kurac-
ado". Ernst JuhOsz faris paroladon pri „La sekvoj de la
maltrtilaj fluoj" kaj Alfred Reisch pri „La mutaj sufer-
antoj", t. e. pri vivisekcado.

Cefroslovakujo. En septembro la nordbohemaj kaj la
saksaj vegetaranoj, kiel .kutime, renkontikis cn la lim-
regiono. Tiun ĉi fojon la kunsido, en Bodenbach (Pocl-
mokly), havis specialan karakteron pro la jarcenta re-
veno de la naskikdato de Leono Tolstoj. Prezidis la
konata vegetarano B. U. Dŭrr. La pioniro de nia movado
.en la bohem-saksaj regionoj, Moriz Schnitzer, traktis
en impresa parolado „La spiritan Vojon de Tolstoj". Va-
lentino Bulgakov raportis pri personaj memoroj el la
kunvivo kun Tolstoj. Nia samideano D-ro Hiekel parolis
pri Paclaboro kaj Vegetarismo, kaj s-ro Bretschneider
el Dresdeno p•itraktis la Kunagadon de ĉiuj progresaj
Movadoj.

Polujo. Lastatempe oni povis rimarki certajn pro-
gresojn de la vegctara movado en Varsovio. La du
rnankejoj: unu sur strato Marszalkowska 120 kaj la dua
Aleja Jerozolimska 25, tre bone prosperas kaj estas n►tilt-
nombre vizitataj. Laŭ nia sekretario la stato de vege-
tarismo en Varsovio jam superas antaŭmilitan staton.

Vegetaraj kaj parencaj eldonajoj.

Medicina Natura!, direktoro Eugenio Leante, Adreso:
eialzada del General Wancourt 41, urbo Matanzas. Kuba
lnstrlo. Hispanlingva, trirnonata.

Leggi londamentall della dieta naturale (Fundamentaj
leĝoj dc la natura dieto), kun devizo „Menso klara, koro
sentema. korpo sana". 38-paka broŝuro itallingva eldon-
ita de Costanzi Cesare. Montegiorgio (Ascoli Piceno),
Italujo.

Che Artritismo? (Kio estas la Artrito?), 'tabaka
bro:Si.treto aperinta sub la sama adreso, tradukita el la
hispanlingva revuo „La Rosacruz", Barcelono. Ambaii
broŝuroj, iniciatitaj de la Rozkruca Organizo, propa-
gandas la vegetarismon.

Clean Air (Pura Aero). intermita revuo por la mem-
broj de la angla societo de nefumantoj. Adreso: Francis
J. Phillips, Sekretario de Nationa• Socicty of Non-
Smokers, 37 ()1d I)evonshire Road, Londono S. W. 12.
Anglujo.

Le Wiractaire, red. A. Martin, 72 rue des Prairics.
Parizo 20, Francujo. Konsekvenca kontratimilita gazeto
kun Esperanta angulo.

Der Fackelreiter, monataj kajeroj por libereco, pro-
greso, paco kaj justeco. 1-51donanto Walter Hammer.
Eldonejo: Fackelreiterverlag, Hamburg-Bergedorf. Prezo
kvaronjare 2 g. ink., unu numero g. ink. 0.80. Kvazaŭ
„Kavaliro kun Torĉo" tiu lanctinda revuo volas porti
lumon cn mallumajojn kaj veki la homojn por politika
libereco, radikala pacifismo, pura kulturo (sen viand-
man -gado, alkoholtrinkado kaj tabakkonsumo) kaj indi-
vidua pensado. Ilustrita, germanlingva.

~ration, la organo de la franca kultursocieto
.,Trait d'Union", aperas nun en i'lustritaj monataj kajeroj,
kies jarabono kostas 5 svisajn frankojn. Adreso: Parizo
13, Rue Bobillot 73-bis, Francujo. La sekretario dc la
redakta komitato estas nia sarnideano L. Samson. La
kotizo de francaj membroj estas 18 ffr. kaj enhavas !at
abonon je la revuo. La organizo laboras por la paco
kaj por la vegetarismo. (1 estas do taŭga legajo por
gejunuloj, kiuj studas la francan lingvon.

Esperantaj Eldonajoj.

L'lnitiation a l'EsOranto, por M. kollet de l'Isle; el-
dono de Belga Esperanto-Institut°, 11 Rue du Petit
Chien, Antverpeno, Belgujo; prezo sfr. 0.50. Broŝuro
75-paĝa presita sur bona papero, per belaj prestipoj.
Modela eldono, modela teksto; tre valora broŝuro por la
propagando kaj utila iegajo ankaŭ por ĉiu Esperantisto,
kiu regas la francan lingvon.

La Laborista Esperantisto. de E. Lanti, eldono de Sen-
nacieca Asocio Tutmonda, administrejo Colmstr. 1, Lip-
sio 0.27, Germanujo. Prezo g. M. 0.40. Broŝuro .38-
paka, bonstila, klarigas la vidpunkton de la „S. A. 'V."

La Nova Epoko, literatura bonstila revuo de S. A. T.,
redaktejo ĉe E. Lanti, 14 Avenue de CorWra, Parizo 12,
Francujo; adrninistrejo ĉe R. Lerchner, Colmstr. 1. Lip-
sio O. 27, Genu. Jarabono sfr. 5.—. por SAT-membroj
4—.

La Etulo, monata gazeto ilustrita por geknaboj. jar-
abono ffr. 5.-- aŭ satnvaloro. Parizo VI, 55 rue de Vatt-
girard, Francujo.

Bulgara Esperantisto. NOVIt Adreso: Strato P.
Maglov 4, Ruse (RitS'ĉuk), Bulgarujo. Jarabono 2 sfr.

Skolta Heroldo, internacia monata gazeto. oficiala
organo de Skolta Esperantista Ligo. Jarabono 2 sfr.
Gvidanto Pastro Georges Ramboux. 22 Cours Albert
1-cr. Parizo 18. Francujo. Bedaŭrinde la formoj, sub
kiuj montrikas la skolta vivo, enhavas tiom da militaris-
niaj manieroj, tiom da naciismaj frazoj, ke movado, kiu
rigardas militon kiel krimon kaj individuan pensadon
kiel necesecon por progreso de kulturo, ne povas aprobi
skoltismon.

Diablidoj, rakonto por la junularo, de N. Barthelmesz.
Prezo g. mk. 0.60. 47-paka. Rakontoj pri infanvivo kun
leginda postparolo „Milito kaj Paco" (Al pli aĝaj leg-
anton. Havebla: Richard Lerchner, Colmstr. 1, Lipsio
0.27, Germatiujo. Pateeka konto 6835. SAT-eldono.

Arbeider -Esperantisten (Norvega „Laborista Esper-
antisto") havas novan adreson: Patkesto 407, Oslo,
Norvegujo.

94.41•••••■••■••••••••••••••••••• .944.* •4-14•••••••••••••••••••

Vegetara Manfzejo en Zurifio (Svisujo), posedanto E. Hiltl.
SihIstr. 26--28. Tre rekomendinda vegetara manĝejo kali
propra kukfarejo. Senalkoholaj vinoj.
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Esperanto-Praktiko, eldonanto Friedrich Ellersiek; el-
donejo Rudolf Mosse, Berlino SW 19, Jerusalemer Str.
46-49 (potkonto Berlino 39862), jarabono g. mk. 3.20
sin	 estas minacata de morto pro manko de abon-
antoj. Tiu nur-esperanta inonata revuo, kiu enhavas
ĉiam bonan lingvon, meritas apogon.

Hungara Heroldo, oficiala organo de la 21-a 'Univer-
sala Kongreso de Esperanto (BudapeAto 2.-9. VIII. 1929).
adreso I3udapegto U, PongrIle-ut 17, X1V-71. Hungarujo.

La ViC111:1110j aranlos Antatikongreson kun oficiala
Malfermo de la Internacia Esperanto-Muzeo, Vieno 29.
V11.-1. VIII. 1929; la 1-an de aŭgusto oni veturos komune
al Budapato. Viena adreso: Internacia Esperanto-Muzeo,
Vieno 1, Annzigasse 5.

Radio-Revuo: La Brila Esperanto-Asocio atentigas
la Esperantistojn pri grava angla radiorevuo 40-paka
(30X25 cm, jarabono 14 gil.), kiu ekde januaro enhavos
Esperantofakon kaj Esperantoinstruon. Estus bone, se
la Esperantistoj ĝirr apogus. s-ro H.
Matthews, Radiokomitato de Brita Esperanto-Asocio,
Londono W. C. 1, 142 High Holborn, Anglujo.

La Kolektiva Konscio, de Petro Dynov, kvara voluni-
eto el la internacia Biblioteko Nova Kulturo. Kompleta
kolekto 3 sfr. Aparta numero sfr. 0.40. Adreso: Atanas
Nikolov, Ulica Car Ivan S_`;ignian 19, Burgas, Bulgarujo.

La Verda Lumo, oficiala organo de la Sanhaja Esper-
anto-Asocio, adr. Patkesto 13,32, Sanhajo (Shatighai).
flinujo. Monata gazeto en lingvoj itina kaj Esp.

Mondpaco kaj šantuna demando, eldono de Internacia
Rilato-Komitato, 5 Mao-Tag-Strato, Nankino, IIinujo.
Politika propaganda broŝuro ilustrita, en Esperanto, kon-
traŭ la japanaj militminacoj kaj militagoj.

Konkordo, oficiala organo de la jugoslavaj Esperant-
istoj, havas novan adreson: Konkordo, urbo Mariboro.
Poltkonto „Ljubljana 15111".

Internacia Spirito (Mejdunaroden Dektaga, ĉefe
bulgarlingva bulteno por unuiko de esperantistoj, vege-
taranoj, abstinuloj, kvakeroj kaj similaj progresernuloj.
Red. Ivan Cantov. Adreso: Libroeldnnejo „Novo Vretne"
(Nova Tempo), Tyrnovo, Bulgartijo. Jarabono 30 levoj.

Kion volas Paneŭropa Linio? Propaganda broŝuro
esperantigita de D-ro EC1111111111 Sc5s, eldonita dc Pan-
etiropa Eldoncjo, Vieno-Hofburg, Afistrujo. La sama
konata esperantisto tradukis la fundamentan verkon de
R. N. Coudenhove-Kalergi „Panenropo" eldonotan per
suhskripcio. Prezo por antanmendantoj sfr. 3.— afrank.

Revuo Kultura, Organo de Esperantista Kultura Aso-
cio; jarabono sfr. 2.50. Pro.vnumero 2 respondkuponoj.
Cefred. Tamao Saito, 1441, Asamadai, Minarnisinagatia.
Tokio, Japanujo. Progresema nur-Esperanta revuo kun
enhavo instrua kaj beletristika.

I. S. K., trimonata, Esperantlingva organo de la Inter-
nacio de Socialista Kunbatalo, kiu formilis lail la prin-
cipoj dc Prof. Nelson kaj postulas de siaj anoj alkohol-
rifuzon kaj vegetarismon. Jarabono 2 sfr. • Adreso: Ad-
ministrejo de Esperanto-„ISK", Servette 79. rienevo.
Svisujo. Salutinda revuo pro la celoj: sed, ĉu ne estus
pli racie — ekonomic kaj taktike prilabori tiun kampon
en komuneco kun S. A. T.?

„Inter Ni", oficiala organo de la „Interniaro", kun de-
vizo „Inter ni estu fratamo". jarabono i gilingo. Centra
oficejo: s-ro Livingstone Jenkins. 64 St. Thomas' Road,
Finsbury Park, Londono N. 4, Anglujo. La organo inter-
ligas religiajn internaciulojn, interalie 'kvakerojn, roz-
krucanojn k. c.

Semajnaj Raportoj de la Societo por Kultura Inter-
rillata de la Sovjetunio kun Eksterlandoj, Esperantofako:
„VOKS", Leningrado, Ulica flalturina 5, Sovjetunio. Re-
spondeca redaktoro E. Drezen. jarabono 2 dolaroj.
Aperas en lingvoj angla, franca kaj germana kun Esper-
anta resumo.

Kalejdoskopo de l' Vivo, dumonata internacia organo
de la 13oliema Esperanto-Servo (B. E. S.), Moravany en
Bohenitijo, Cefios1.

La Japana Esperanto-instituto, eldonanto de La Re-
vuo Orienta, havas novan adreson: 111-15, Sinogatimaĉi,
Uligome, Tokio, Japanujo. Unu el la plej seriozaj naciaj
Esperanto-gazetoj.

Simile al la mar'.

Simile al la mar'
Animo mia revas
Se la krepusko de l' vesper'
ForviAas ĉion for de 1' ter'
Kaj Iun' sin alte 'levas .. .

Simile al la mar'
Animo mia luktas
Se de 1' ventego vemukad'
Al mi parolas pri plendad'
Kaj ondoj forte bruas .. .

Simile al 4a mar'
Animo mia estas.
Movante kaj lankante sin.
Animo! mi ne konas vin
Mistera, ho, vi restas.

C. J. Roskes-Dirksen.

Petoj, Informetoj, Respondoj, Deziroj.

Antaŭaj Jarkolektoj, krom tiu de la jaro 1928. ne
estas plu haveblaj.

Emblemon kaj Membrokarton la internacia Vegetara
Ligo Esperantista n e posedas. Nia program° estas in-
dikita sur nia titolpako: presitan regularon ni ne havas.

La redaktanto ne povas doni individuan respondon al
ĉiu potkarto aŭ letero ricevita.

Represo el nia bulteno estas permesata kaj eĉ dezir-
ata kondiĉe. ke nia bulteno kiel fonto estu citata. Utile
estas, represigi en naciaj parencaj organoj .tradukaĵojn
el nia bulteno, por montri tiel la utilecon de nia lingvo.

B. D. en K. Kvankam vi ricevis regule la bultenon,
vi ri e pagis por 1928, kaj nun vi pagas nur sfr. 2.— por
1929! Bonvolu kompreni, ke nia afero ne estas komerca
interrilato, en kiu oni klopodas, ricevi laileble plej multe
kontraii lumo latieble plej malgranda.

Germana Vegetarano-Esperantisto, kiu estas preta,
traduki regule por germana vegetara revuo, por Esper-
anto-angulo, tekstojn en Esperanton aŭ redakti ilin mem-
stare, bonvolu doni sian adreson 114 la redaktanto de ..Ve-
getarano". Estas dezirinde, ke tiu germana revuo ricevu
helpon, por aperigi tian angulon, kiu propagandus por
nia afero.

Jugostavujo. Mankas informoj de Sudslava Esper-
anto-Servo pri adresoj de interesatoj kaj pagintoj de
kotizoj. Kiu scias ion pri la stato de tiu organizo?
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Lingva Demando. Sajnas necese, atentigi pri tio. ke
ĉiu vokalo donas unu silabon al nia lingvo: ekzemple:
Baalo (Sundio) havas tri silabojn (ba-alo). Oomoto havas
kvar silabojn (o-o-mo-to). Kelkaj versfaremuloj  • mal-
atentis lastatempe tiun fakton.

Bilaneo de la internaela Vegetara Ligo Esperantista.
(V. L. E.) je la 31. 12. 1928.

Sumoj en germanaj - markoj. Ŝuldo Havo
Saldo Ian „Vegetarano" XI/1 10.—
Kotizoj kaj donacoj dum 1928 521.05
Afrankoj por Ia bulteno 87.45
Oeneralaj spezoj 19.14
Preskostoj de la hulteno 416.82
Saldo, malhavo, 1.2.36

533.41 533.41
Efektivaj komoj:

Suldo al la kasisto 45.90
Stildo (gil. 2/-) kaj Havo ĉe landaj

sekretarioj kaj fremda mono en kaso
(nfl. 2.50, ekr. 2.75, dol. 	 1.—, rbl. 2.—.
sfr. 22.—, irl. 8.—, ,ke. 40.—)  	 33 54

saldo, malhavo, kiel ĉi-supre. 12.36

45.90 45.90

Rezultas do deficito de RM 12.36 (en la antaŭa jaro
RM 10.—) transprenita en la novan jaron. Pro nova
aranko kun la Internacia Vegetara Unio (I. V. U.) kaj per
.1a helpo de ĉiuj samcelantoj ni esperas forigi tiun defi-
citon kaj prezenti post unu jaro pli bonan bilancon. Ni
ne deziras, arnasigi kapitalon; ĉar nia celo estas, elspezi
la Monon por la progreso de Vegetarismo kaj Esperanto.
Sed ni devus havi almenaŭ malgrandan rezervon, por•
eldoni la novan numeron de nia bulteno.

Mi ripetas, ke nia entrepreno ne estas komerca or-
ganizo, kiu liveras ion (la bultenon) kontraŭ koresponda
pago: nia entrepreno estas kunligo inter samcelantaj
homoj, kaj por tia kunligo estas necesa kunliganta or-
gano, nia buiteno „Vegetarano".

Per tiu organo ni samtempe atentigas la eksterstar-
antojn unuflanke (la Esperantistojn) pri Vegetarismo kaj
aliflanke (la vegetaranojn) pri Esperanto, kaj tiu metodo
laŭ mia sperto jam multe efikis.

Estas necese. ke ni havu novajn anojn kaj ke ĉiuj
avoj repagu siajn kotizojn. jam ofte mi diris, ke la tuta
mono servas al nia afero, ĉar neniu kunlaboranto estas
pagata. Eĉ. ia kunlaborantoj havas gravajn afrankospez-

Qin: ĉar la afrankoj pagitaj de la V. L. E. servas nur por
la bulteno mem, ne por ilia korespondaĵo.

Koran dankon mi diras al la helpintoj de la lasta jaro.
Daŭrigu vian helpadon kaj kdopodu, por havigi novajn
alikojn. Kunlahoru ĉiuj en la bulteno meni, per raportoj
el sia lando, per taŭgaj artikoloj ktp.

La ĝenerala kasisto: Oscar Bŭnemann.

kvitancoi.
Post la kvitancoj en nia bulteno X1/4 la kasisto ricevis

jenajn pagojn aŭ informojn pri jenaj pagoj al la landaj
sekretarioj:

Roos nfl. 2.50, Mitkov (div. pagintoj) 13.—. Helfers
1.50, Martensen 3.—, Zin-Kiyosi 3.25, Barrot, Quiroz,
Garcia (por 1928, ĉiu pes. 2.50), Scholz 3.06, Menschick
,3.—, Lundqvist sfr. 4.—. Havliczek, Bow, Harris, ĉiu
Ail. Pafomov Rb. 2.—, Butkus, Viliunas, Kermatm,
Schŭtt, Glaser, ĉiu 3.—, ge-Bŭnemann 4.50. Popoviĉ dol.
1.—. Barrot, Champion (1929) ĉiu pes. 2.50, Doroszenko
sfr. 2.- -, Brenander skr. 4.—, Jubel skr. 3.—. Littner skr.
3.-- , Ft-6(1bn; sol. 2.—, Steckel dol. 4. --. SiSderboom dol.
1.—, ge-Roskes nfl. 4.—, van Mierop, de Vries, Scher-
merhorn, Aalders, ĉiu nfl. Martinez 4.—, Ueda 3.50,
'l'akahara 3.50, Yelland 4.--, D-ro Schŭn 3.—, Billari

La sumoj sen 1110111.111110 estas germanaj markoj. Rc-
pagu ĉiuj viajn kotizojn! Nia ligo ne povas labori sen firma
financa bazo. La ekzisto de nia organo estas propagando
samtempe por vegetarismo kaj Esperanto. nia 'longa
vivo montras, ke ki estas vivkapabla kaj ke la financoj
estas celkonscie administritaj por la progreso de niaj
ideoj. Neniu laboro por la ligo aŭ por la bulteno estas
pagata: la kotizoj do servas nur al la necesaj elspezoj
por presado, afranko de la bulteno kaj bagateloj.

Dankon al C.thij pag- intoj!

Kie la penso estas sen timo kaj la kapo estas tenata alte.
Kie la scio estas libera,
Kie vortoj elvenas el la profundo de la Vero,
Kie seniztczi klopodo aspiras al .1a perfektik'o.
Kie la klara fluo de racio ne perdikis en la dezerta sablo

[de senviva kutitno,
Kie Ia penso estas gvidata de Ci antaŭen al ĉiam pli

[vasta kompreno kaj ago,
En tiun ĉielon de Libereco. Patro mia, transirigu mian

[landon por vekiko.

Rabindranat Tagore.

Men kia Esperanto!
imparale Esperanto

4> Lean' Esperanto
»prenu l'Esperanto

Aprended el Esperanfo!
Lerni Esperanio
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Dekkvara Bulteno.
'En la program° de la Sepa Internacia Vegetara Kon-

greso (Steinschdnau en Bohemujo) ni devas korekti la
datojn indikitajn:

Lundon, 1a 8/V11., okazos la ĉefa kunsido en la Urba
Teatro. Internaj priparoloj kaj raportoj el la landaj or-
ganizoj. Vespere: Salutvespero.

Mardon, 1a 9/VII., po unu referato publika kun dis-
kuto, antati- kaj posttagmeze. Vespere: festkoncerto.

Merkredon, la 10/Vl1.. antaŭtagmeze ferma kunsido
kaj rezolucioj. Posttagmeze vizitoj al la loka industrio.
Vespere : Esperanto-vespero.

laŭdon, la 11/VII., ekskurso al la rivero Elbo.

La dimanĉon antaŭ Ia kongreso, 7/VII., okazos sur
la pinto de la Lausche-Monto ĉe la limo inter Bohemujo
kaj Saksujo je la 13-a horo la ĉitijara kunveno de la Su-
detaj Germanoj (Sudetoj: nordbohema kaj parte germana
montaro) kaj de la Saksaj Vivreformuloj. Tiu „Lausche-
Tago" falas ĉiam sur la unuan dimanĉon en julio.

La definitiva progratno estos publikigata en la aprila
numero de nia bulteno. La restado en la Ripozejo de
Steinschlinau, kiu por plej multaj nacioj estos supozeble
pli malkara ol la vivo liejme, estas tre rekomendinda.
()ni povas kalkuli tagajn kostojn por loĝejo, kuractrakt-
ado kaj inanĝado de Svisaj frankoj 6.— ĝis 6.50 entute.
Do, ni esperas, ke venos ankait multaj ne-delegitoj el la
tuta vegetara mondo.

La proksimaj kaj la malproksimaj ĉirkatiajoj de Stein-
sehlinau (ĉefie: Kata. Senov) estas belegaj kaj logas ĉiu-
jare multajn fremdulojn.

Belega]] panoramon oni ĝuas de la Kamnica Kastel-
mola() (Kamnitzer Schloszberg). Tre famaj estas la
fonolit-rokoj apud Nieder-Preschkau, konataj sub la nonm
„Das wilste Schlosz" (la dezerta kastelo). La rokoj kon-
sistas el kolonformaj kvar- an kvinangulaj gtonegoj in-
terdisjetitaj, parte vertikale, parte borizontale. En an-
tikvaj epokoj tie troviĝis kavalira kastelo, de kiu nur unu
remparmuro restis. Agrabla vojo kondukas supren al
ebenaj°, kiu donas belega]] clisvidon al la tuta maro da
arboj.

La urbeto Steinsehdnau havas 650 domojn kun 5200
loĝantoj. alteeo super la marnivelo varias inter 350
kaj 510 metroj. Gi estas finstacio de la loka fervojo
Leipa—Steinschlinau. La ĉefa nutrofonto estas 1a vitro-
industrio. Multaj beletaj, parte eĉ luksaj privataj domoj
atestas pri la bonstato de la loĝantoj. La vitra industrio
de St. estas tre maljuna. Jam antaŭ tricento da jaroj
vitrokomercistoj cl St. vojaĝis tra tuta Eŭropo kun siaj
vitrajoj. Vizitantoj nepre vizitu kelkajn laborejojn kaj
vareentrojn.

Fourteenth Bulletin.
In the program of the Seventh International Vege-

tarian Congress (Steinschtinau in Bohemia) the following-

tmendments are to be made:
Monday, July 8th: Chief Session in the City Theatre.

Interna] discussions, reports of the Delegates. In the
evening: Weleoming Evening.

Tuesday, July 9th: One conference each, with publie
diseussion. before and after noon. In the evening: Con-
cert.

Wednesday. July 10th: In the forenoon Closing Ses-
sion and Resolutions. Afternoon: calls at the local in-
dustry. Evening: Esperanto Evening.

Thursday. July llth: Exeursion to the River Elbe.
()n Sunday., July 7th, a meeting will be held on the Mount
Lausche, at the frontier between Bohemia and Saxony,
at 13 o'clock (1 p. m.). This meeting is arranged every
year on the first Sunday in July by Sudetic Germans and
the Saxon Food Reformers. —

The definite program of all arrangements of the
Seventh International Vegetarian Congress will be pub-
lished in the April Number of the „Vegetarano". A
holiday trip to Steinschdnau, where boarding for many
foreigners is cheaper than at home, is extremely recom-
mendable. The cost of lodging, boarding and sanitary
treatment 'may be calculated to be about 5 shillings daily.
It is being hoped, therefore, that besides the Delegates
inany friends of the whole Vegetarian World will comc
to the congress.

Steinschrmau (in Czech : Kam. Senov) offers wonder-
ful environments, at short and longer distances, and
every year rnany foreig-ners spend their holidays there

Visitors of the „Kamnitzer Schloszberg" (Castle
of Kamnitz) enjoy a wonderful view. Much known are
the Phonolithe Rocks near Nieder-Preschkau, called also
„The desert Castle". The rocks consist of huge quadr-
angular and pentagonal columnshaped stores, horizont-
ally or vertically spread ahout and heaped tipon one
another. Of the mediaevai castle which stood pere, only
one rampartwall is still to be seen. A smooth way goes
up to a plateau which offers a spiendid panorama of an
ocean of woods.

The town of Steinschtinau has about 650 houses with
some 5200 inhabitants. It is the terminus of the local
railway Leipa—Steinsehiinau. The inhabitants chiefly
make their living in the glass industry. Many nice and
even luxurious houses show the good financial standing
of the people. The glass industry. of St. is very old. Al -
ready threehundred years ago glass merchants travel•ed
through the whole of Europe selling their goods. Visitors
ought to call at some works and stores.

Le st-lerátaire du congràs, Monsieur Hans Feix,
Warnsdorf .V1/1811), TeMeoslovaquie, fera parvenir
Abr(10 de notre Statut en franeais a ceux qui le lui de-
inanderont.Preso: fleroldo de Esperanto, Fako Preselo. Köln, Brilsseler Str. 94. Cierm.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

